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ادبیات

از شهرتهای پروفایلی
تا رفیقبازی رسانهای
سینا دادخواه ،داستاننویس
کــشــورمــان در گــفـتوگــو با
ایسنا ،درباره آفتهای ناشی
ازرسانهایشدنگروهخاصی
از نویسندگان و در مقابل آن
رســانـهدار نبودن نویسندگان دیگر که باعث کم
رنگ ماندن آنها میشود ،اظهار کرد« :افسانهای
به اسم «ارزش مطلق ادبــی» وجود دارد؛ یعنی ما
فرض میکنیم کتابی «ارزش مطلق ادبی» دارد اما
به هر علتی پوشش رسانهای داده نمیشود و خاک
میخورد ،اما در مقابل کتابهای زرد و کمارزشی
وجودداردکهبهخاطرفشاررسانهایدیدهمیشود».
وی افزود« :این روزها میتوان از طریق یک کانال
تلگرامی بیآنکه به محک و عیارسنجی نیاز باشد،
اثرمنتشرکردویکعدهمخاطبشخصشوند،بدون
اینکهمخاطبادبیاتباشند،درواقعآنهامخاطب
عامیهستندکهتعداددنبالکنندههاراباالمیبرند
اما هرگز در سنجش ارزش ادبی تاثیری ندارند.
حتی کتابهایی هم که این گونه به رشته تحریر
در می آیند ،یک سال بعد محو میشوند ،همچون
پدیدههایزودگذریکهآمد هورفتهاند».

انتشار رمان نیمه تمام جین آستن
با تصاویر رنگی
انتشارات انگلیسی «فنتوم» ،نسخهای ویــژه از
رمان نیمه تمام جین آستن ،نویسنده مشهور قرن
نوزدهم این کشور را منتشر می کند .به گزارش
ایبنا ،در این کتاب ،با مقدمه پروفسور جنت تاد،
استاد دانشگاه کمبریج ،تصاویر تمام رنگی از رمان
نیز به چاپ میرسد .به گفته کاترین برایت هولمز،
رئیس انتشارات فنتوم ،امتیاز تمام زبانهای این
رمان خریداری و امتیاز ساخت فیلم و سریال آن
نیز به آژانس نوردلیست واگذار شده است .رمان
ساندیتون آخرین داستان جین آستن است که
قبل از مرگش در سال  1817در حال نگارش بود.
به گفته مسئوالن انتشارات انگلیسی ،قرار است
نسخه جدید این رمان نیمه تمام ،اول اکتبر امسال
به همراه  25تصویر از حوادث و ماجراهای رمان،
وارد بازار کتاب شود.
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گفتوگوی خراسان با مصطفی محدثی خراسانی در سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث

پیک خبر

م.امید؛ شاعر آرزوهای یک ملت
ـاغ بیبرگ
الهه آرانیان -او بود که
زیبایی بـ ِ
ِ
را نشانمان داد و پرسید« :بــاغ بیبرگی ،که
میگویدکهزیبانیست؟»اوبودکهپاییزراپادشاه
زمستان بیمهری را درک
فصلها میدید و
ِ
میکرد .همان که زبان قاصدک را میفهمید
و از او خبر میگرفت« :قاصدک! هان چه خبر
آوردی؟ از کجا وز که خبر آوردی»؟ شاعری که
کهن خود را دوست داشت و
عاشقانه بوم و ب ِر ِ
ســرود« :تو را ای کهن بوم و بر دوســت دارم».
امــروز  4شهریور ،ســالــروز درگــذشــت مهدی
اخوان ثالث ،امید شعر معاصر است .با مصطفی
محدثی خراسانی ،شاعر کشورمان ،درباره شعر
و شخصیت اخوان ثالث گفتوگو کردهایم که در
یخوانید.
ادامه م 

خان قصیده و رباعی و
ژرف و گذشتن از هفت ِ
چهارپاره و مثنوی ،شعر نیمایی کامل نمیشد.
او با توش و تــوان و اندوخته گرانبارش از شعر
کالسیک ،دست به ســرودن شعر نیمایی زد و
توانستاینقدرسختهوپختهوسرشارازمضمون
و محتوا و موسیقی ،شعر نیمایی بسراید .ابتدا
ذهن اخوان در قالبهای کالسیک ورزیده شد
و بعد اندوختههایش را در قالب نیمایی به کار
گرفت .شعر نیما را که میخوانید خیلی جاها
دچارلکنتهاوضعفتألیفهامیشویدکهذوق
مانمیپسندد.احساسمیکنیمشاعرنتوانسته
و کم آورده است ولی شعر اخوان یک دست همه
در اوج است و در شکوه .کالم ،رام اوست .به نظر
مننقشاخواندرتثبیتشعرنیمایی،منحصربه
فرداستواینرابسیاریازبزرگانازجملهدکتر
شفیعیکدکنیهماذعانکردهاند».

بدون توهم خودبزرگبینی
▪شاعری
ِ

محدثی خراسانی  9یا  10ساله بوده که برای
اولین بار اخوان ثالث را دیده است؛ زمانی که
روزهایجمعههمراهپدرشبهانجمنادبیفرخ
درمشهدمیرفت«:آنموقعاخوانساکنتهران
بود و گاهی که مشهد میآمد در آن جلسهها
شرکت مـیکــرد .اولین بــار ایشان و شفیعی
کدکنی را آنجا دیدم .من و بچههای شاعران
دیگر در حیاط بازی میکردیم و آنها در اتاقی
جلسه برگزار میکردند .بعدها که بــزرگ تر
شدم بیشتر با آثــارش مأنوس بــودم .چون من
مشهد بودم و او تهران» .شاعر دفتر «هزار مرتبه
خورشید» ویژگی بارز شخصیت اخوان ثالث را
وطندوستی ،بیریایی و سادگیاش میداند:
«به نظر من این برگرفته از شناخت عمیق او
از تاریخ و فرهنگ مان بــود .او عظمت میراث
فرهنگی ایران را درک می کرد و همین ویژگی
در او منجر به تواضع در مواجهه با دیگران می
شد .او میدانست کارهایی که ما داریم در حوزه
ادبیات میکنیم ،ادامۀ یک مسیر باشکوه و از
سرچشمه ای پربار است و اگر حرکتی میکنیم،
دلیل نمیشود که فکر کنیم کارستان کردهایم.
به این سبب دچــار توهماتی که بعضی از هم
دورهایهایش درباره خودشان داشتند ،نشد».

معتمدی:
مافیا من را حذف کرده است

▪شعر امروز؛ قوی یا ضعیف؟

جمعحسرت،شادیواندوه
▪
ِ

اخــوان ثالث یکی از پنج چهره تأثیرگذار شعر
معاصردرکنارنیما،شاملو،فروغوسهراباست.
محدثی خراسانی صحبتش درباره شعر اخوان و
تأثیرآنبرجریانشعرمعاصرراباجملهایازمقام
معظمرهبریشروعکرد«:ایشانچندسالپیش
در دیدار شاعران گفتند :آن چه یک ملت از شاعر
خودشانتظاروتوقعدارد،درشعراخوانهست.
این تعریف بسیار جامعی از شعر اخــوان است.
شعر او بیانگر آمال و آرزوها ،حسرتها ،بایدها و
نبایدهاییکملتباپشتوانهتاریخیبزرگاست.
واقع ًاهمبهاخوانوشعرشمیزیبدکهسخنگوی
اینملتباشد.بههمینخاطرمادرشعراوهمامید
میبینیم،همحسرت،همشادیوهماندوه».

▪گذرازهفتخانشعرکالسیک

شاعر مجموعه «سلوک بــاران»
اخوان ثالث را کامل کنندۀ راه
نیمامیداند«:میگوینداخوان
پل پیوندی است از خراسان به
یوش ولی شعر نیمایی را اخوان
به سامان رساند؛ یعنی راهی که
نیماآغازکردهبودوخودشنتوانستبه
کمالبرساند،چهدرذهن،چهدرزبان.اخوان
بودکهتوانستنمونههایبرجستهپیشنهادهای
نیماراارائهدهدوشعرنیماییراتثبیتکند.این
گونه شعر مخالفان سرسختی در بین بزرگان
شعر آن روزگــار و فضای آکادمیک داشــت .اگر
نبود چهرهای چون اخوان ،با آن دانش و بینش

«بیا ره توشه برداریم /قدم در راه بیبرگشت
بــگــذاریــم /ببینیم آســمــان هــر کجا آیــا همین
رنگ است»؟ این چند مصرع شعر «چاووشی»
اخوان ثالث ورد زبان محدثی خراسانی است:
«همین چند مصرع به من امید میدهد
بــــرای شکستن حــصــارهــایــی که
گاهی ناخودآگاه دور و بر انسان
تنیده میشود» .از این شاعر
و پژوهشگر ادبیات دربــاره
وضعیت شعر فارسی در
دوران حاضر پرسیدیم که
گفت« :من شاعران نسل
خودمانراکهنگاهمیکنم،
میبینم جــوانــان به عناصر
و ظرفیتهای شعر مسلطتر و
آشناترند .اگر شعر جــوان روزگارمان
گزینش شود و سره را از ناسره جدا کنیم ،چیزی
که به عنوان گزیده بیرون میآید ،قابل دفاع و
ارزشمنداستولیاگردرهمببینیم،ممکناست
گاهینگرانشویمکهشعرامروزدچارسردرگمی
وضعفاست».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

محمدمعتمدیمعتقداستتا
زمانی که سامانه ملی فروش
بلیت کنسرت توسط بخش
دولــتــی راهانــــــدازی نشود،
منهای رانــت و ویــژهخــواری،
معضل مافیای موسیقی حل نخواهد شــد .وی
دربــاره مافیای موسیقی به فارس گفت :تا زمانی
که ما سازوکار و سامانهای دولتی نداشته باشیم،
هیچ کاری درست نمی شود .با این ساز و کاری که
اکنون موجود اســت ،کسی مثل بنده حذف می
شــود .در اصل وظیفه من نیست که بــرای گرفتن
سالنوبیلبوردواینطورمواردوبرایاجرایبرنامه،
یوشعرمتمرکزکنم
بجنگم.منفقطبایدبرکارهنر 
وفقطبایدبخوانم.امامتاسفانه منمستهلکمبارزه
با مافیای موسیقی شدهام؛ به خاطر این که دولتی
کهمتولیهنریمنبوده،آسودهخوابیدهوبهخیال
خودشهمهچیزرابهبخشخصوصیسپردهاست.

نقاشیهای باب راس
در انبار خاک میخورد
گروهیازگزارشگرانروزنامه
نیویورکتایمزتصمیمگرفتند
آثار باب راس ،نقاش معروف
آمریکایی را مکانیابی کنند.
این گزارشگران ،در نهایت به
انباری بزرگ در شهر «هرندن» ویرجینیا رسیدند
که آثــار راس در آن جا انبار شــده بــود .به گــزارش
ایرنا ،گزارشگران نیویورک تایمز با تهیه ویدئویی
نشان دادند که آثار نقاشی راس ،در انباری واقع در
ویرجینیا ،روی هم انباشته شده است بدون آن که
سیستمکنترلکیفیتهوادراینمکانفعالباشد.
از سویی ،موزه هنر آمریکایی «اسمیتسونین» در
واشنگتن پس از دریافت نامههای متعددی از طرف
هواداران دوآتشه راس ،تعدادی از نقاشیهای وی
را برای مجموعه خود تصاحب کرد .راس ،خالق
برنامه لذت نقاشی و اجراکننده این برنامه بود که
از سال  ۱۹۸۳تا  ۱۹۹۴در آمریکا روی آنتن رفت
و همچنین در کانادا ،آمریکای التین ،اروپا و ایران
نمایشدادهشد.
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